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DECYZJA
z dnia31 grudnia2008r.
w sprawieszczegó|negokorzystaniazwod

t. O"Orr"*ieart 37 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 1, art. 123ust.2, ari. 12Tust. 'l i3,
a ń . 1 2 8u s t ., t p k t 4 i 8 , 9 i 1 1 , u s t .2 p k t 1 , 3 i 4 , a r Ł 1
. 4 ou s t . 2p k t1 u s t a w yz d n i a 1 8 | i p c a
2001r. Prawowodne(Dz. U' z 2005r., Nr 239, poz. 2019,z poźn.zm.),art.104 ustawyz dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego
(Dz. U. z 2OoOr.,Nr 98,
p o z ' 1 0 7 1z p o ź n . z m . ) , w z w i ą z k u $ 4 u s t . 2 , p k t 1 i u s t . 4 , s 5 u1si tu.s t . 2 p k t ł o r a z u s t . 3
rozporządzenia
MinistraŚrodowiskaz dnia 24lipca 2006 r. W sprawiewarunków,jakie na|eŻy
pŻy wprowadzaniuściekówdo wÓd |ubdo ziemioraz w sprawiesubstancjiszczegó|nie
spełniĆ
szkodliwych
d|aśrodowiska
wodnego(Dz.U. Nr 137,poz.984),
po rozpatrzeniu
wnioskuwiceprezydenta
MiastaPiotrkowaTrybunalskiego
w sprawiewydania
pozwo|eniawodnoprawnegona odprowadzenieŚciekÓw z miejskiej oczyszcza|niścieków
w Piotrkowie
Trybunalskim,
orzekam' co następuje:
|. Udzielam Gminie Miasta Piotrków Trybuna|skiz siedzibą Urzędu przy Pasazu
Rudowskiego
10 w Piotrkowie
pozwolenia
Trybunalskim,
wodnoprawnego.
1. na Wprowadzanie
do rzekiMoszczankiw km 4+200,za pomocąrurociągu
tłocznego
a 8oo
o długości
ok. 12 950 m i da|ejpoprzezotwańekorytoodpływowe
o długoŚcica 10 060 m,
oczysz'zonychściekówkomunalnych
(insta|acj
>
a oczyszcza|ni 10o oo0 RLM) w i|ości:
=
pzy
Qs,.o 19 000 m3ld,
= 34 000 mt/d- w okresachpogodybezdeszczowej,
Gtmax.o
= 4 8OOmt/h- w okresachpogodybezdeszczowej,
Qmax.n
= 60 000 m./d- w czasie opadów,
Qmax'o
pod warunkiem,że wartości
wskaźnikówzanieczyszczenw odprowadzanych
ściekach
nie
przekraczac
będą
podanychponiżej
wie|kości.
- 15 mg O2ll,
BZr5
- 125mg O2ll,
chzTc,
zawiesiny
ogó|ne - 35 mg /1,
- 10 mg N/1,
azotogÓ|ny
- 1 mg P/1,
fosforogó|ny
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w pzypadku awarii,w czasie rozruchu,modernizacji,
2. na odprowadzanie
rozbudowylub
zatrzymania działa|ności
obiektów i urządzeń istotnych dla rea|izaĄi pozwo|enia
(przewidywany
wodnoprawnego
czas trwaniarozruchu- na podstawie
prac,
harmonogramu
natomiast
czas tnłaniaawarii- max48 godz.)do zeki Moszczankiścieków,
d|a którychzapewnionybędzieminimalnyprocentredukcjizanieczyszczeńco najmniejna
poziomie:
- 45 %
BZT5
- 37,5o/o
ChZTc,
zawiesinyogó|ne - 45 o/o
- 42,5o/o
azotogó|ny
- 45 o/o.
fosforogólny
!!. ZobowiązĄęZarządcęoczyszcza|nido:
1. utzymywaniawe właŚciwym
stanietechnicznymi prowadzenia,
zgodniez instrukcją
g
obsłui, eksp|oatacj
i instalacj
i do oczyszczaniaściekówkomuna|nych,
prowadzenia
2.
dokumentacjiruchowejurządzeńdo oczyszczaniaściekÓwkomuna|nych
postojow
tj rejestru
i vlyłączeń urządzeń, prowadzonych remontów, przeglądów,
dokonywanego
czyszczeniainstalacjiitp.,
prowadzenia
pomiaru
i Ęestracjii|oŚciodprowadzanych
3.
ścieków
komuna|nych
do wód,
jakości
4. wykonywaniabadań
oczyszczonychściekÓwkomuna|nychW regu|arnych
(RLM>50000) nie mniejsząniŻ24 próbki w ciągu
odstępachczasu, z częstot|iwością
roku,Wzakresieokreślonym
niniejsządecyĄą,
jakości
5. dokonywaniabadań
wÓd odbiornika(zeka Moszczanka)z częstot|iwością
nie
.l00
mniejsząniŻraz na kwańał,100 m powyzeji
m ponizejzrzutuścieków,w zakresie
oznaczonymniniejsządecyĄą
6. utrzymywaniaw dobrym stanie technicznym(wraz z budowlami)otwartegokoryta
odpływowego
ściekówoczyszczonych(m.in.poprzezwykaszanieporostuze skarp min.
raz w roku,utzymywaniedrozności
korytai okresowegojego odmu|aniaoraz napraw
budow|ina mim z|oka|izowanych)
od wy|otururociągutłocznegodo ujściado zeki
Moszczankiw km 4+200,z wyłączeniem
odcinka będącegow utzymaniu Centrum
Logistycznego,,AUCHAN"w Wolbozu (ok. 600 m) - na podstawiedecyzjiStarostwa
Powiatowegonr oS.V.6223-11lo2z dnia 25.07.2002r.,waŻnĄ do 31.12.2012r.
Terminy rozpoczęciaprac i ich zakończenia na|eŻyzgłaszaĆdo Wojewódzkiego
ZarząduMelioracjiiUządzen Wodnychw Łodzi,
7. postępowaniaz osadami ściekowymii innymi odseparowanymina oczyszcza|ni
s u bs t anc ja m i, zgo dniezu staw ąoodpadachz dnia27kw20O1r
ietnia
(D
' z.U' z 2O O7 r .
Nr 39,poz.251zpóŹn' zm.),
8. naprawiania szkód bądż. pokrycia ewentua|nychstrat powstałychW związku
z wykonywaniemniniejszegopozwolenia wodnoprawnego,a W szczegó|ności
wynikającychze złegostanu technicznegourządzeń odprowadzającychoczyszczone
Ściekido środowiska
wodnego,
9. prowadzenia prac inwestycyjnych zgodnie z załoŻeniami, pzedłozonym
harmonogramem
prac,operatemwodnoprawnym
orazobowiązującymi
pzepisami,
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10.przekazywaniado Wojewódzkiego|nspektoratu
ochrony Środowiskaw Łodzi oraz do
DepańamentuRo|nictwai ochrony Środowiska,WydziałuInfrastruktury
Srodowiskowej
Uzędu MarszałkowskiegoW Łodzi, informacji o terminach prowadzenia prac
modernizacyjnych
i rozruchowych
na obiektachoczyszczalniwrazharmonogramem
tych
prac|ubprojektem
rozruchu,
na co najmniej14 dni pzed p|anowanymidziałaniami.
ilt. Ustalam:
ujścieotwańego koryta odprowadzającego
ściekioczyszczonedo odbiornikaw km
4+200 rzeki Moszczanki - jako miejsce poboru do badań kontro|nychścieków
oczyszczonych,
kanałdopływowy
ściekówna kraty- jako miejscepoborudo badańściekówsurowych,
pomiar i|ościodprowadzanychścieków z oczyszcza|ni W oparciu o odczyty
przepływomierzae|ektromagnetycznego,
zainstaIowanegoW wydzieIonejkomorze
je na osadniki
na rurociągutłocznym
ściekówsurowychdoprowadzającym
wybudowanej
wstępne'

tv.

Pozwo|enie wodnoprawnenie rodzi praw do nieruchomoŚcii uządzen wodnych
koniecznychdo jego rea|izacjioraz nie naruszaprawwłasności
i uprawnieńosob tzecich
przysługujących
nieruchomości
wobectych
i urządzeń'

V. W pzypadku naruszeniainteresówosób tzecich, zmiany sposobu użytkowania
wód
innegozakładu,
mającychWpłyW
w regioniewodnym|ubzmianyuprawnień
na wykonanie
pozwo|enie
pozwo|enia
wodnoprawnego,
możebyćzmienione|ubmogąbyÓ natozonena
Zakładdodatkoweobowiazki.

vt. Pozwoleniemożebyć cofniętelub ograniczonew przypadkuwystąpieniauzasadnionych
p r z y c zy -nzgo dniezart . 1 3 6us t .1 pkt1,2,3i4or azar L.137ustaw yP r aw ow odne.

V|l. Zastzegam, ze w razie potrzebymogą byćwprowadzonezmiany i uzupełnienia
w decyzji
i środowiska.
niezbędneze wzg|ęduna interesyludności
Vll|. Niniejszepozwo|enieudzielamna czas okreŚ|onytj. od dnia 1 stycznia2009 r' do
31 grudnia2012r.
UZASADNIENIE
Pan Adam Kazewnik Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiegodziałający
z upowaŻnienia
PrezydentaMiasta wystąpiłz wnioskiemz dnia 17.11.2008r. o wydania
pozwo|eniawodnoprawnegona odprowadzeniedo zeki Moszczanki oczyszczonychścieków
z miejskiejoczyszczalniw PiotrkowieTrybunalskim.
Do wniosku załączono trzy egzemp|aze ,,Aktua|izacjioperatu wodnoprawnego na
odprowadzanieoczyszczonychściekówz Miejskiej oczyszcza|ni Sciekow w Piotrkowie
Trybuna|skim
wykonanew |istopadzie2008 roku,przez SpółkęCywi|ną
do zeki Moszczanki|,,,
Małgozata Krasoń, Romua|dLewandowskiz siedzibą w PiotrkowieTrybunalskimprzy
u|.Energetyków
4, orazopisprowadzonej
działa|ności
sporządzony
Wjęzykunietechnicznym.
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zawiadomieniem
z dnia 27 listopada2008r.,
W ramachproceduryadministracyjnej
poinformowano
strony o prowadzonympostępowaniu
znak: Ro.V|-MP-62134149-112008
terminrozprawyna 12 grudnia2008roku.
vlyznaczĄącjednocześnie
w myślań. 127 ust.6 ustawyPrawowodne(Dz. U.
o prowadzonyńpostępowaniu
lnformacja
poprzez
z2005 r., Nr 239, poz' 2019 ze zmianami)byłapodanado publicznejwiadomości,
w Łodzi przy A|' Piłsudskiego
8
wywieszeniena tab|icyogłoszeńw Uzędzie Marszałkowskim
SrodowiskowejDepartamentuRo|nictwai ochrony
i siedzibie WydziałuInfrastruktury
Trybunalskim
i na
3, atakŻew UrzędzieMiastaw Piotrkowie
Srodowiskaprzyu|.Sienkiewicza
pzy
u|.Podole7|9w PiotrkowieTrybuna|skim.
Miałoto
terenieMiejskiejoczyszcza|niŚciekÓw
składanie
uwag,wnioskÓwiwyjaŚnień.
umozliwić
stronomorazosobomzainteresowanym
W toku przeprowadzonegopostępowaniai odbytej wiĄi terenowej urządzeń do
oczyszczania ścieków oraz systemu odprowadzającego oczyszczone Ścieki do rzeki
co następuje.
Moszczanki,usta|ono,
Zgodniezart.37 pkt 2 ustawyz dnia 18 lipca2001r. - Prawowodne(Dz. U. 22005r.
ściekówdo wód lub do ziemijest szczególnym
Nr 239, poz. 2019 z pÓźn.zm.)wprowadzanie
korzystaniemz wód' Na szczegó|ne kozystanie z wód Wymaganejest pozwo|enie
(ań. 122 ust'1 Prawawodnego).
wodnoprawne
oczyszcza|ni
śr.15175 m'/dobęściekÓwpzy
Na dzień dzisiejszydopływana insta|ację
5879 o2lm3, stąd obciązenie
średnimstęzeniu zanieczyszczeń Wyrazonym BZT5
oczyszcza|niwyrażonerównoważną|iczbą mieszkańców wy|iczone d|a podanych wyzej
wańości
za okresostatnich12 miesięcywynosiRLM = 148462.
średnich
na terenie miasta zajmĄe się Miejski
Eksp|oatacjąobiektów gospodarkiwodno-ściekowej
są do Miejskiej
Zakład
GospodarkiKomuna|nej
Sp. z o.o'Ścieki z terenumiastadoprowadzane
grawitacyjnym.
W ściekachkomuna|nych
Oczyszcza|niŚcieków betonowymko|ektorem
ścieki
przemysłowestanowiąok. 30%. Kontro|ajakoŚci Ścieków surowych jak i oczyszczonych
w kierunkusubstancji
dla środowiska
wodnego,a w szczegÓ|ności
szczegó|nieszkod|iwych
na
zawańośćmeta|iciężkichi fenoli nie wykazujepodwyiszonychwartościstęień tych meta|i
w ściekachodprowadzonych
do odbiornika(wynikibadań byłyponizejproguwykrywalności,
a|boduzo ponizejnorm).Większość
zakładówprzemysłowych
ag|omeracji
PiotrkówTrybunalski
Wyposazonajest w uządzenia podczyszczające'Mając powyższena uwadze w niniejszym
pozwo|eniu
w pięciupodstawowych
okreś|ono
ty|kostęzeniazanieczyszczeń
wskaŹnikach.
Miejska Oczyszcza|niaŚcieków W Piotrkowie Trybuna|skimfunkcjonujeod ponad
tzydziestu |at. oczyszczone ściekiodprowadzanesą do zeki Moszczanki w km 4+200,
najpienrururociągiemtłocznymo 800 o długości
ok. 12,9 km i da|ej otwańym korytem
odpływowym
o długości
ca 10 060 m. |stniejącysystem odprowadzaniaściekowpzez ich
pzetlaczaniei da|ejprzerzutściekówdo zlewnirzekiWolbórki,ma na ce|uszczególnąochronę
wód w zbiornikuSulejowskim
iw zece Pilicy.
Zgodnie z instrukcjąeksp|oataĄi,,PrzezutuściekÓwz m' PiotrkowaTryb. do zlewni rzeki
Wo|bórki- kanałotwańy',(BPWM w Łodzi) - eksploatacjapo|egającana Wprowadzaniu
do
kanału wód pościekowych(ścieków oczyszczonych) z rurociągu tłocznego,W celu
odprowadzenia
ich do rzekiMoszczankii dalejdo zeki Wo|bórkijest zasadniczymzadaniem,
d|aktóregokanałzostałzaprojektowany
i wybudowany.
obecny systemodprowadzania
wód
ri.,i

5
oczyszczonych poryzez system kanałów otwartych pozwa|a na doczyszczanie ścieków
w warunkachnaturalnych.
oczyszczoneściekikomuna|nedo
W niniejszejdecyzji zobowięano wprowadza1ącego
Środowiska wodnego (pkt ll, ppkt 6) do utrzymywaniadrożnościi biezącej konsenrac1i
otwańego koryta odpływowegooczyszczonych Ścieków komuna|nych,m'in. poprzez
ich napraw,usuwaniazatorów,Śmiecioraz
wykaszanieskarp min 1 faz w roku,dokonywania
okresowe odmulaniedna (w miarę potzeb)' Zaządzający olzyszcza|nią powinien takżrc
konserwować,wykonywaó .naprawy i utzymywać W sprawnoŚci technicznej budowle
Wskazanymjest aby przeg|ądystanu technicznego
z|oka|izowanena korycie odpływowym'
otwańego koryta odpływowegodokonywane były z udziałem przedstawicieliWZMIUW
Terenowego Inspektoratu w Piotrkowie Trybunalskim. W przypadku powstania
szkód, w stosunku do osÓb trzecich, związanych z wykonywaniem
udokumentowanych
niniejszegopozwo|enia,zaządzający oczyszcza|niązostałzobowiązany(pkt |l, ppkt 8) do
szkód bądŹpokryciaewentualnych
skutkóww Środowiskui naprawienia
usunięcianegatywnych
strat.
Miasto p|anujemodernizacjęoczyszcza|niścieków.W ce|u pozyskaniaśrodkówUnii
jednakz powodu
z FunduszuSpójności,
wnioseko dofinansowanie
Gminazłożlyła
Europejskiej,
WyczerpaniaśrodkowFunduszuna |ata2004.2006,nie uzyskałapomocy'W chwi|iobecnej
projektznajduje się na |ndykatywnejLiścieProjektów K|uczowych(|ista ogłoszonaprzez
na dzieńdzisiejszykończysię procesweryfikacjiwniosku
Ministerstwo
RozwojuRegiona|nego),
przez KomisjęEuropejskąi w najblizszymczasie na|eżyspodziewaćsię decyzji w sprawie
i rozbudowaoczyszcza|niściekóww Piotrkowie
d|aprojektupn.:,,ModernizaĄa
dofinansowania
Trybunalskim,
Nr CC|2O07PL 161PR 004'.
Mając powyzsze na uwadze, wnioskodawcawystąpiłz wnioskiem o wydanie decyzji
wodnoprawnejdo końca 2012r. tj na okres potrzebny na przygotowanieinwestycyjne
i rea|izacjęmodernizacji
i rozbudowyoczyszcza|ni.
prowadzeniem
robótw istniejącymi funkcjonującym
obiekcie- oczyszcza|ni,mogą
Związkuz
mieć miejsce stany awaryjne, które będą skutkowaÓ pogorszeniem się parametrów
z oczyszcza|niw stosunkudo normatywów,d|atego
zanieczyszczeńściekówodprowadzanych
na wniosekWiceprezydentazamieszczonowarunkiodprowadzaniaściekowna czas awariijak
i okres modernizacji oczyszczalni.
dokumentówna|eŻyuznać,ze nie zachodząprzeszkody
W oparciuo ana|izęprzedłozonych
pozwo|enia
wodnoprawnego
w udzie|eniu
wnioskodawcy
na warunkachokreŚ|onych
niniejszą
decyż1ą.
W przypadku naruszenia interesów osób tzecich, zmiany sposobu uzytkowaniawód
w regioniewodnymlub zmiany uprawnieńinnegozakładu,mającychwpływna wykonanie
pozwo|eniawodnoprawnego,
pozwo|eniemoie być zmienionelub mogą być nałozonena
wnioskodawcędodatkoweobowiązkizgodniez art.133 ustawy- Prawowodne.
Pozwoleniewodnoprawnemoze byó cofnięte|ub ograniczoneW przypadkuwystąpienia
uzasadnionychpzyczyn zgodniez art. 136 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 137 ustawy- Prawo
wodne.
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Biorącpowyzszepod uwagę orzeczonojakw sehtencji.
od decyzji służystronie prawo wniesieniaodwołaniado Prezesa KrajowegoZarządu
pośrednictwem
GospodarkiWodnejza
Marszałka
Województwa
Łódzkiegow terminie14 dniod
jej
daty otrzymania.

i'i;5'1;3y|]1na'słiska

Niniejsza deqzja jest ostateczna
i podlegawykonaniu

z dniem:
....{.{.0{.'.../pp.Ś.ir......

Otzvmuia:
1. UrzadMiasta

PasaŻRudowskiego
]q
97.300PiotrkówTrvbuna|ski
2. UrządMiasta
BiuroInzyniera
Miasta
ul.Szkolna28
97-300PiotrkówTrybunalski
3. RZGW w Warszawie
ZarządZ|ewniWisłyMazowieckiej
w Warszawie
ul.Zarzecze13 b, 03-194Warszawa
4. WojewódzkiZarządMelioracji i UrządzeńWodnych
ul.So|na14, 91-423ŁÓdŹ
5. MiejskiZakładGospodarkiKomunalnejSp. z o.o.
u|'Pzemysłowa4, 97-3o0PiotrkówTrybuna|ski
6. okręg PZW PiotrkówTrybunalski
ul.Karo|inowska
19,97-300PiotrkówTrybuna|ski
Do wiadomości:
7. WojewÓdzkilnspektoratochronyŚrodowiska(zainteresowany)
120,90-113LódŹ
u|.Piotrkowska
8 . RO . ! tl
9. 10.11. ala
Jednostkasamoządu terytoialnego-zwolnionaz opłaĘskańowej - aft.7pkt 3 ustavvyz dnia 16listopada 2006r.
o opłacieskańowej (Dz. U. Nr 225,poz. 1635)
Urząd Marszałkowskiw Łodzi
Departament
Rolnictwai ochrony Środowiska
90.051Łódż',Al. Piłsudskiego8
fax:4266334 55,tel.:42 66 33 612
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